Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

Pracovní list č. 2 (XIII.) řešení
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: osmý (8. A)
Opakování vzdělávacího celku: Závěrečné opakování
Komplexní jazykový rozbor:
Protože žáci 8. ročníků milovali cestování, rozhodlo se ředitelství školy zorganizovat pro ně poznávací
zájezd do Prahy.

Zadání:
1. Urči počet vět v souvětí, druhy vět, zapiš schéma.
2 věty – Protože 1. VV (přísloveční příčinná), 2. VH
2. Vypiš ze souvětí základní skladební dvojice:
žáci milovali – ředitelství rozhodlo
3. Vypiš ze souvětí spojku__protože____ a předložku __pro / do_____.
4. Za souvětí vypiš všechna podstatná jména v jednotném čísle. Do závorky ke každému připiš
jejich vzor.
cestování (stavení), školy (žena), Praha (žena), ředitelství (stavení), zájezd (hrad)
5. U slovesa zorganizovat urči vid a napiš vidovou dvojici:
dokonavý – organizovat
6. U všech přísudků v souvětí urči slovesný rod, třídu a vzor:
milovali – činný rod, 3. třída, kupuje
rozhodlo se – činný rod, 2. třída, tiskne
7. U slova poznávací urči všechny mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor):
4. pád, číslo jednotné, rod mužský, jarní

8. Ze souvětí vypiš všechny přívlastky a urči jejich druh:
8. – shodný, ročníků – neshodný, školy – neshodný, poznávací – shodný, do Prahy - neshodný
Úkoly, které se nevztahují k souvětí:
9. Urči, která z vět je vedlejší, a napiš celým slovem její druh:
Je jasné, že na výlet pojedou všichni.

VV podmětná

Podej mi brýle, které leží na stolku u televize.

VV přívlastková

Počkáme i na ty, co se opozdí.

VV předmětná

Dokud budeš sedět v koutě, nic se nestane.

VV příslovečná podmínková

Protože měl rád kytky, chtěl se stát zahradníkem. VV příslovečná příčinná
10. Najdi v souvětí spojovací výraz a urči poměr mezi větami:
Měli hlad, a tak se rozhodli zajít si na oběd.

důsledkový

Venku nejen svítilo slunce, ale také bylo velké dusno.

stupňovací

Vypracovala: Jana Bačková

